
MOTIE 4 Gemeente 
Altena 

Datum vergadering: 21 juni 2022 

Agendapunt: Visie Balanceren in de Biesbosch 

Onderwerp: Essentiele aandachtspunten bij Visie Balanceren in de Biesbosch 

De gemeenteraad van Altena, 

Overwegende dat: 

- de colleges van de gemeenten Altena, Dordrecht en Drimmelen en Staatsbosbeheer in nauwe 
samenspraak met vele belanghebbenden in de Biesbosch een visie hebben opgesteld voor de 
Biesbosch; 

- deze visie in brede zin een goede balans weergeeft tussen de verschillende functies en belangen in 
dit gebied; 

- de visie grotendeelsop draagvlak kan rekenen van betrokkenen en steun verdient van de drie 
gemeenten; 

- op enkele essentiele zaken de gemeenteraad behoefte heeft te expliciteren welke ontwikkeling voor 
het gebied in de verdere uitwerking nadere aandacht behoeft; 

- daarover overleg heeft plaatsgevonden tussen raadsleden van de drie betrokken gemeenten onn na 
te gaan waar politieke overeenstemming is over die gewenste ontwikkelingen. 

Spreekt uit dat: 

1. in aanvulling op de Visie Balanceren in de Biesbosch enkele zaken expliciete aandacht en uitwerking 
behoeven; 

2. deze zaken daarom krachtig onder de aandacht van Gedeputeerde Staten en Staatsbosbeheer 
gebracht dienen te worden 

Draagt het college van burgemeester en wethouders op: 
a. bij de uitvoering van de visie de volgende zaken expliciet onder de aandacht te brengen van 

Gedeputeerde Staten opdat deze punten een uitwerking krijgen in het op te stellen beheerplan voor 
de Biesbosch: 

1. De randen van de Biesbosch bij uitstek geschikt nnaken en houden als zones voor meer intensieve 
recreatie (bijvoorbeeld de Aakvlaai) en daartoe (recreatieve) voorzieningen handhaven, herstellen 
dan wel terugbrengen. 

2. Het toegankelijk en bevaarbaar houden van de kreken door het verlanden tegen te gaan; daarbij 
de situatie van enkele jaren geleden als vertrekpunt hanteren en de reeds dichtgeslibde kreken te 
herstellen met respect voor de natuur. 

3. Het merk Biesbosch ontwikkelen in de richting van duurzaam kwaliteitstoerisme en gebruiken in 
het kader van educatie en bewustwording, maar niet als marketinginstrunnent. 

b. gebruik te blijven maken van de opgebouwde netwerksamenwerking. 

Indiener: Claudia Schipper (CDA), Arjan Versluis (SGP), Philip den Haan (AL), Marloes 
Hofstede (PA), Wim Verbaarschot (VVA), Hennie Schernners (CU), Jan Kolff (VVD) 

Deze motie is: Aangenonnen 0 Verworpen 0 lngetrokken 

Stemverdeling: 



Stemmen voor: Stemmen tegen: 

De raadsgriffier 

S.J. Peet 
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